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Laste tserebraalparalüüs (edaspidi PCI)– Svetlana on PCI diagnoosiga lapse ema.  

Ollakse üldisel arvamusel, et selline laps sünnib asotsiaalses peres, nüüd äkki aga sellise lapse sünd 

arsti-sportlase perekonnas. Diagnoos kui selline on vaieldav. Peale füüsilise 

rehabilitatsiooniprogrammi sellele haigusele mingit muud ravi ei pakuta. Arstide poolelt kõlab PCI 

nagu kohtuotsus. Valgevenes tekkis algul vabatahtlik ühing, mis hakkas tegelema rehabilitatsiooniga 

ning mõned aastad hiljem võttis riik selle programmi üle.  

1998 aastal olin kursustel Saksamaal, Mainz’i linnas, keskuses, kus arstidele anti edasi maailma kõige 

eesrindlikemaid meditsiinitehnoloogiaid. Seal, ajal kui meie kodumaises meditsiinis räägiti, et 

närvirakke pole võimalik taastada, pandi minu sisse teadmine, et see ON võimalik. Teine teadmine, 

mille ma sealt sain, oli see, et kõige tähtsam on immuunsüsteem ja seejärel tuleb neuroendo-

kriinsüsteem. Mul tekkis kohe paralleel oma tööga – laps tuleb rehabilitatsiooni ja jääb kohe haigeks 

ning protsess katkeb. Tuli leida preparaadid, mis tugevdaks lapse immuunsüsteemi niivõrd, et ta 

oleks suuteline füüsilist programmi läbima. Ainus, kust tuli reaalne abi oli fütoteraapia ja 

homeoöpaatia.  See oli kahjutu ja see aitas. 96. aastast alates kuni 2003 aastani nägin seda kõike läbi 

oma tütre arengu. 2003.aastal tuli traditsiooniline Hiina meditsiin oma preparaatidega (ei ole 

võrkturustusfirma). Avanesid uued võimalused. Hakkasin taastama tütre organeid. 3 kuu möödudes 

ütles mu 15. aastane tütar esimesed sõnad. 6 aastaga hakkas tütar rääkima – nüüd küsige kõik, kui 

kaua tuleb preparaate tarvitada?! Piire ega tähtaegu ei eksisteeri – iga inimene ja juhtum on 

unikaalne – probleem võis tekkida raseduse ajal, -sünnituse ajal, -peale vaktsineerimist jne. Kõik 

sõltub, millises staadiumis oli tol hetkel lapse närvisüsteemi areng.  

Skaala järgi oli minu tütre intellektuaalne tase debiiliku ja kretiini vahepealne. 15 aastat ainult lalinat.  

Me toitsime aju, taastasime assotsiatiivseid sidemeid ning selleks tarvitasime väga erinevaid 

preparaate. Tarvis oli kiirendada närviimpulsside ülekannet. Siin tulidki PowerMatrix’i preparaadid.  

Möödunud aastal käisin ma veel Hiina meditsiini täiendõppel, sest mulle tundus, et mul on midagi 

veel tarvis õppida. Vaatasin hiina spetsialistide virtuoosset refleksoteraapiat ning sain aru, et minu 

tütar ei pea sellele vastu ja, et tema aju see ei taasta. Täna on ta 29 aastane, tema kõnnak on kena 

nagu igal noorel naisel, hoolimata sellest, et tal oli PCI koos spastilise…. Ja vasakpoolse 

hemopareesiga ja veel probleemid-kontraktuurid põlve ja pöia liigestega (diagnoosid kirjutatud 

kuulmise järgi).  

Peale PowerMatrixi tulekut muutus tütar järsult täiskasvanumaks, ta koketeerib, ta oskab 

balansseerida oma keha selliselt, et tema puue pole enam märgatav. 

Hiinas käisin ma ühe 86 aastase guru vastuvõtul, kes 2 minutiga pulssi katsudes paneb inimesele 

diagnoosi. Mees pani absoluutselt täppi, võtsin küsimusi esitamata preparaadid ja asusin oma tütart 

edasi ravima.  

Käisime  augustis koos sanatooriumis ja muutused, minu tütre juures olid märgatavad. Kui tema 

sõnavara oli seni olnud: ema, kuidas sul läheb?, kus sa oled? Jne. Praegu ma saan temaga juba 

telefonis suhelda, varem oli see väga raske või sageli isegi võimatu. Täna ta ütleb: ema, mis see on? 

Ma ei saa sellest aru! Ema, aitab küll! Jne – see tähendab, et tal on tekkinud analüüsivõime. Ta on aru 



saanud, et ta on täiskasvanud, teda huvitab „Comedy club“ , ta vaatab seriaale ja pärast räägib, mis 

seal toimus…. Minu käest küsivad professorid… noh et raviskeem, kuidas see kõik on tulnud…. Ma ei 

oska seda seletada. Kaasaegne traditsiooniline meditsiin seda seletada ei oska ja peab seda 

võimatuks…. Aga see kõik on reaalne ja on juba toimunud.  

Lootus on see, mis ei lase südamel hukkuda. Ma olen kogu oma elu selle lootusega elanud ja minu 

järgmine siht on see, et tütar saaks abielluda.  

„Kohtuotsused“ mida ma olen oma elu jooksul saanud…. Valgevene peaneuroloog ütles mulle: no 

mida sa ennast piinad, sa oled tubli naine muretse omale uus laps, tema aga anna hooldekodusse. 

Seda ütlesid mulle mu meditsiiniõppe kursusekaaslased. Meditsiinikomisjon otsustas, et mu tütrel 

puudub igasugune intellekt ja temaga tegelemine on lootusetu, talle ei ole võimalik mingeid õppeid 

ega abiprogramme määrata, see on maha visatud raha. . Ütlesin kolleegidele, et halastage, lisaks 

sellele, et ma olen arst, olen ma ka ema – koera on ju võimalik treenida, miks te ütlete, et inimlast ei 

saa aidata? 

Täna on ta 29 aastane ja ta tahab minna kooli!  

Ma ütlen teile, et mitte mingeid piiranguid pole olemas!  

Kui keegi teile ütleb,  „see pole võimalik“, siis see pole tõde.  

Piirangud = teadmiste puudumine! 

Praegu on mul 2 lastegruppi. Ühed kes on saanud kõikvõimalikku loodusravi ning PowerMatrixit ning 

teine grupp, uued, kes saavad ainult PowerMatrixi preparaate. Paljud lapsed läbi füüsilise 

rehabilitatsiooni on väga edukad, kuid nende aju ei jõua järele – nad ei saa aru, miks peab üles 

tõusma või midagi muud tegema.  

Väga huvitav oli mul jälgida lapsi, kellel diagnoosid: autism, skisofreenia, epilepsia – nähes resultaate, 

mille ma saavutasin oma lastega, võtsin riski ja otsustasin ka neile lastele preparaate anda. Toon välja 

võibolla ehk kõige raskemad ja keerukamad juhtumid.  

AUTISM 

2006. aastal sündinud autismidiagnoosiga tüdruk. Tema vanemad on jõukad ja nad on tütrele abi 

otsides läbi rännanud pooled Venemaa ja Valgevene meditsiiniteaduste doktorid-kandidaadid – kõik 

nad väidavad ühest suust, et see on autism, mitte midagi pole võimalik teha, võtke seda ravimit ja 

kõik. Kui last esimest korda nägin jooksis ta 5 minutit majas ringi nagu pöörane ja loopis kõik asjad 

laiali. Lapse reaktsioon mistahes katsele tähelepanu saada oli totaalselt ebaadekvaatne. Vanemad 

ütlesid, et kui me elaksime kortermajas, oleks meid lapse tõttu sealt lihtsalt välja tõstetud. Lapsele oli 

määratud MatrixCerebrum1 ja -Cerebrum2 ja -Cerebrum ning -Thyroidea (kilpnäärmele) ja -LOR, 

kuna ta oli väga sagedasti haige. 3 kuu möödudes muutus tüdruk täiesti rahulikuks, hakkas ise 

riietuma, aitab ema söögi valmistamisel, paneb kokku puzzlet, eristab värve, kuulab muusikat, talle 

meeldib väga pilte vaadata, ööuni on rahulik – lapse sotsiaalne käitumine oli täiesti normaalne. Kui 

läksime pedagoogi juurde, öeldi selliste laste õpetamisega tegelevas keskuses, et teil pole autismi. 

Selle peale tardusid tema vanemad soolasammasteks. Diagnoose hakati maha võtma aga mingit 

selgitust ei antud. 

*** 

  



 

EPILEPSIA – laps sai PowerMatrix- preparaate, 2 aastat hiina trad.med. preparaate. Tal oli üliraske 

epilepsiavorm – PCI+ II astme parempoolne hemiparees + psüühika ja kõne mahajäämus. Kõige 

hullem oli siiski epilepsia, sest hoog võis kesta terve öö või päeva ja normaalne elutsükkel nii 

vanematel kui lapsel oli praktiliselt võimatu. Hiina preparaatidega saavutasime selle, et atakid 

kahanesid ühele korrale nädalas ja kulgesid kergemalt jne.  

Kõige huvitavam toimus siis kui juurde lülitati PowerMatrix preparaadid Cerebrum, Cerebrumid1 ja 

Cerebrum2 ja LOR. 3 kuu jooksul 1 atakk ja seegi täiskuu ajal ning praktiliselt märkamatu. Kõige 

huvitavam oli see, et laps hakkas esitama küsimusi: ema, miks ma haige olen? Ta hakkas väga palju 

rääkima, vaatas ennast peeglist, hakkas tegema füüsilisi harjutusi, noormes on 16 aastane ja ilus, 

väga kiirelt toimus paranemine erinevatest haigustest nagu soole-seedetrakti haigused – laps muutus 

radikaalselt. Lapse ema müüs maha lehma, et osta preparaate, mille peale talle öeldi, et sa oled loll – 

jälle mingi võrkturustus, kes sind on ära lollitanud ja siis nad võtavad sult veel kodu jne. Kui tulid 

resultaadid, olid kõik külaelanikud šokeeritud ja mees, kes oli lehma ostnud, ANDIS selle naisele 

tagasi ja sellel lehmal sündis veel vasikas...  

Meid mõjutab keskkond kus me elame… Ärge kuulake, mida küla teile ütleb, kuulake oma südant… 

*** 

ENTSEFALOPAATIA JA HÜPERAKTIIVSUSE SÜNDROOM 

Ka järgmine laps on minu jaoks väga oluline. Tal oli (arusaamatu eesliide) entsefalopaatia ja 

hüperaktiivsuse sündroom. Laps hoiab ema seelikusabast kinni, kardab absoluutselt kõike, 

agressiivne, ei räägi, undab, ärkab öösiti ja nutab, midagi süüa ei taha, kahvatu, asteeniline. Andsime 

ainult 2 preparaati  - MatrixLOR ja MatrixCerebrum. LOR seepärast, et laps oli sagedasti angiinis ja 

nohus. Resultaadid tulid ca 2,5 nädala möödudes – helistas lapse vanaisa ja ütles, et me oleksime 

nagu esimesest klassist otse kümnendasse klassi läinud. Kui ma järgmisel korral lapsega kohtusin, tuli 

ta minu juurde, tervitas ja naeratas, kinkis mulle šokolaadi ja tänas. 

_______ 

Ma olen 30 aastase staažiga pediaater ja te kõik siin saalis teate, mida meile meditsiiniinstituudis 

õpetati… 

_______ 

*** 

HÜDROTSEFAALIA e. VESIPÄISUS 

3 aastane laps. Hüdrotsefaalia e vesipäisus. Laps šunditud, väga raske diabeedivorm, psüühika- ja 

kõne arengu mahajäämus, täielik kõne puudumine, pidev nutt nii ööl kui päeval. Laps sai insuliini. Ta 

tuli minu juurde aasta tagasi ja me alustasime hiina preparaatidega – rõhutan veelkord, et tegu pole 

võrkturustusfirmaga, see on farmakoloogiafirma.  Laps oli praktiliselt pime. Laps nuttis alaliselt ja 

isegi vanemad polnud suutelised aru saama, kas valutab või kust valutab jne. Laps sai Cerebrumitele 

lisaks maksa, pankrease ja neerupreparaadid, LOR ja silmatilgad Visum. Ma vaatan oma patsiente iga 

1,5 kuu möödudes. See laps astus uksest sisse ja teretas. Ta vaatas uudishimulikult toas ringi ja ta 

nägi kõike. Last lausa tõmbas nende karpide suunas, kus mul asusid PM preparaadid. Ta ootas hetke, 

millal ma annan talle kätte tema preparaadid – ta paitas ja kallistas neid… Me kõik olime šokeeritud – 

laps oli praktiliselt pime.  



 

***  

SKISOFREENIA  

– 18 aastane noormees – endasse tõmbunud, agressiivne. Talle määrati kõik Cerebrumid (4 

preparaati), lisakas maks ja neerud. 

Vanemail polnud asjasse usku, kuid 1,5 kuu möödudes tulid nad tagasi, noormees oli väga üllatunud, 

kui isa ütles, et anna käsi, siis ta andis käe, et saaks diagnostikat teha. Kõige imelisem oli see, et oli 

kadunud kuutõbisus, ta hakkas sööma, ütles välja, mida ta tahab. Ma ei tea kuidas asi edasi kulgeb, 

sest protsess ju alles alguses, kuid ma tahan teile öelda, et ärge kartke. Eksperimenteerige julgelt. 

PowerMatrixi preparaadid on looming. Mitte ainuski masin pole suuteline ütlema teile seda, mida 

ütleb teie intuitsioon.  

 

____ 

Alati, kui ma midagi sellist näen, ma nutan ja tänan Jumalat, et läbi minu teadmiste on taas üks laps 

abi saanud.  

See on minu pooleaastane praktiline kogemus PowerMatrixiga. Ma alustasin nende lastega väga 

ettevaatlikult aga kas suudate ette kujutada, mis edasi toimub? Ma saan oma arstikogemusele 

tuginedes öelda, et ilma energoinformatsiooniliste PowerMatrix  preparaatideta poleks sellised 

resultaadid võimalikud.  

Arendage oma silmaringi, hakake ise mõtlema ja Uskuge Jumalat! 

** 

1. Arstina ma panen ma PowerMatrix preparaatide puhul esikohale taastumise kiiruse ja just 

kesknärvisüsteemi taastumiskiiruse aga loomulikult tuleb kohe kaasata ka neuroendokriin-

immuunsüsteem; 

2. Kahjustavate kõrvaltoimete puudumine. PCI preparaadid on kõik pikaaegse manustamise 

preparaadid; 

3. Preparaate võib ilma kõrvaltoimeid kartmata kasutada kasvõi terve elu. Vanematel tuleb 

sageli sellest tabletindusest lagi ette, ka minul tuli, kuid alati tuleb kõrgemalt vihje, et liigu 

edasi; 

4. Lai valik eritoimelisi organipõhiseid preparaate, mis kõik tõstavad inimese 

tervenemisvõimalusi; 

5. Kasutusmugavus – kui lapsel on neelamishäired…. Tegemist on spreidega ja veega ning kõik 

on väga lihtne; 

6. Majanduslik efekt. Selliste raskete laste raviprogrammid käivad paljudele vanematele üle jõu. 

Siin piisab aga isegi kasvõi Cerebrumi ostmisest ja me saame väga paljudele probleemidele 

lahenduse.  

  



 

Perekond kuhu puudega laps sünnib, elab esimese asjana üle šoki. Kui keegi neid ei aita, võib 

seisund püsida kuid ja aastaid.  

Kolmas etapp on agressiooni etapp – ema hakkab kõiges süüdistama kõiki alates lastest ja 

abikaasast ning lõpetades Jumalaga. 

Viies staadium on depressioonistaadium – ema toob lapse meie keskusse ja lihtsalt laseb käed 

rippu ja ei aita isegi keskuse töötajatel last toetada. Tehke mida tahate – ma olen sellest kõigest 

väsinud. 

Seitsmendas staadiumis hakkab ema seda last omaks võtma. Taas hakkab laabuma pereelu. 

Kaheksandaks on sotsialiseerumise staadium – naine saab aru, et selle lapsega tuleb tal koos olla 

terve elu.  

Iga selline staadium naise elus võib kesta kuid või aastaid 

Lapse ravi tuleb alustada emast! Kui ema ei saa aru, mida tehakse, on resultaat nõrk. Kui emast 

saab teie abiline on positiivne tulemus 99,99% garanteeritud.  

 

Tõlge: Mati Rebane 


